
Из рада Културно-просветне заједнице Београда 

Миодраг Ђукић Председник КПЗ Београда 

Поздравна реч на отварању свечане предаје награде ЗЛАТНИ БЕОЧУГ за 2004. годину;

Даме и господо,

Од памтивека човек се неумитној пролазности и пустошењу времена успеш но 
супроставља непрекидним стварањем нових вредности које творе не само 
цивилизовани облик живота и његову културну баштину већ га у бити 
приближавају његовој вишемиленијумској опсесији – самом појму Бога, то јест 
највишем могућем смислу живота. Иако постоје два основиа научна приступа 
створењима, односно створеном свету – креационизам и еволуционизам, нико не 

спори чињеницу да је креативност једино обележје нашег хуманистичког искуства, и 
материјалног и духовног. Рад и стваралаштво су наша девиза, резултати наших прегнућа, дела, 
даме и господо, а не метафизичка трабуњања неспособних политичких партија које нас вуку у 
личну и колективну пропаст и пропадање националних институција, које нам својим менталним 
наклапањем замагљују сваку позитивну перспективу и у страху од буђења цео народ као 
апатичне сомнамбуле бесциљно шетају по ивици понора.

Интелигенција Србије, њени уметници и научници, педагози и архитекти, ствараоци свих 
профила, ктитори и задужбинари, од њеног зачетка су опредељени за озбиљне државотворне 
циљеве и плодоносан рад који је створио њену државу и градове, њену културу, књижевност и 
музику, ликовна дела неизмерне лепоте, графику, слике, скулптуру и пластику, поезију и 
филозофију, школе и европски образован народ. Србију нису створили краљеви, председници и 
министри, дворске интриге и атентати, ратови и ратни зло- чинци, срески начелници и комитети, 
мафија и политичке партије, већ мукотрпан и истрајан рад њених уметника и научника, сељака и 
радника и надасве њених установа за које је Скерлић рекао да су у самим темељима просвећ ене 
државе. Дакле, рад и стварање нових вредности би требало да буду наша јасна порука народу 
уместо конфузне и неја- сне догматске флоскуле о Студији изводљивости која, иако без смисла, 
нема алтернативу и која се бестидно упорно на свим домаћим медијима понавља као подругљив 
рефрен глупости и покварености Новог српског поретка.

Значи све то што су створили и што јесу наши преци, свака кап проливеног зноја и крви, ако 
хоћете, што је ова генерација као део великог креативног ланца, беочуг по беочуг, остварила, не 
може да буде ни алтернатива овој високопарној филозофској синтагми у главама наших 
нешколованих, полушколованих и прешколованих савремених политичких кадрова. Њихов 
неоспорни политички кич је у потпуној комплементарности са новокомпонованим музичким 
кичом ишундом увезених и домаћих емисија и играних серија које из дана у дан, из ве- чери у 
вече, приказују несрећне судбине напаћених латиноамеричких народа на ужас и сузе 
беспослених, осирома- шених и материјално и духовно осака- ћених консументкиња светског 
бола. Ови парадокси савремене Србије, који представљају еклатантну злоупотребу јавног 
хуманистичког простора нису само упорни покушаји нивелације вредности и поништавања 
освојених стандарда већ и неконтролнсана, а мо- жда и стимулисана експанзија примордијалног 
укуса оних тврдокорних националиста чији се велтаншаунг очигледно састоји из уверења да су 
рудименти њиховог скаутског патриотизма домен и домет српске културе, насупрот декадентним 
слободама хомосексуалаца и бројних других невладиних организација које већ силно ударају на 
врата наших потиснутих и потиштених традиционалних вредности.



И тако, под доминантном сенком кича и агресије деструктивних концепата регистрованих 
двадесет осам хи- љада невладиних организација, проти- че јавни живот у Србији и њеним 
градовима, Београду чије су улице најзапуш теније и најпрљавије у свету. Метеоролош ка 
концепција рада његових комуналних служби учинила је кишу важнијом за функционисање 
мегалополиса него српских села и њихове пољопривреде. Да је то и буквално тако сведочи нам 
све чешћа средњевековна црквена појава процесија и литија у најстрожем језгру града у којима 
све- штеници као Баалови чинодејственици у питорексном ритуалу и обреду зазивају кишу да 
спере прљавштину са улица и типичан воњ контејнера који се на лаким крилима пролећног 
поветарца шири Београдом и кроз отворене прозоре стамбених зграда допире у наше станове. 

Али, авај! Киша и кошава не могу да сперу и одувају 
дрогу, проституцију и криминал који нам као 
несавладиви облак гасова и смога из Панчева 
незадрживо продире у школе, трује омладину и 
осваја њихове институције. Ових дана демократске 
снаге у Србији покрећу иницијативу за 
ограничавање слобода младих, као да ће такво 
насиље над грађанским правима неутрализовати ове, 
еуфемистички речено, негативне последице 
транзиције, да не кажемо просто, ужасне и погубне. 
С друге стране, безумни и бесому- чни удари на 

капиталне институције за васпитавање и подизање наших младих нараштаја, као што су школа и 
војска, јасно указују да је планирана дегенерација српског народа један од крунских услова 
Европе да Србија свој супериоран генетски и интелектуални потенцијал примери њиховим 
буржоаским стандардима и класним принципима. 

Другим речима, у земљи са високим ценама школовања, као што је наша, пауперизованом 
народу, као што је српски, не дозвољава се да школује своју децу већ се под пресијом система 
нових друштвених начела гура у просту производну масу која треба да постане јевтина радна 
снага, односно слуге Европе. На тај начин би потомци богатих криминалаца, као владајућ а 
класа преузели власт у држави и поништили сва хуманистичка достигнућ а претходних 
социјалних револуција српских радника и сељака. Само свест просвећеног народа, онај његов 
интелектуално елитни део може да се успешно супростави поразној тенденцији замена теза, 
ширења глупости, порока и криминала, овој погубној пракси којој, како њени заговорници 
истичу, нема алтернативе. Овогодишњи венац златних беочуга најбоље сведочи о виском статусу 
духовних вредности и њиховом конзистентном развоју. Из године у годину, сведоци смо рађања 
светлости. Да су данашњи властодршци читали Аристотела знали би да да је сам Творац дао 
човеку дивинизоване прерогативе који га стављају у раван недохватљиву за оне на моралном 
дну.

Та висока раван данас је у овој часној институцији, часне српске војске, њиховом и нашем 
Централном дому, добитнику највећег признања Културно- -просветне заједнице Београда, 
Изванредног златног беочуга, са нама да подели чисту радост егзистенције на- шег непрекинутог 
духовног континуитета и културног развоја. Ту су и други заслужни добитници ових високих 
одличја за прегалаштво и културно-уметничко стваралаштво: наш младалачки сан, прелепа 
првакиња сцене, филма, телевизије, радија, прва дама српског театра госпођа Мира Ступица, па 
величанствени песник и академик Матија Бепковић, професор др Владимир Ајдачић, научник и 
публициста, професор др Драгослав Девић, етномузиколог, све, уз Централни дом војске, 
добитници Изванредног Златног беочуга, највећег признања и израза захвалности Београда за 
животно дело. 



Под председавањем наше и светске оперске диве, Радмиле Бакочевић, жири Културно-просветне 
заједнице Београда доделио је Златне беочуге за трајни допринос култури нашег главног града: 
Лидији Пилипенко примабалерини и кореографу, ТВ Новостима, професору Бориславу 
Григоровићу, позори- шном редитељу, мр Дивни Јеленковић, академском сликару, Модној кући 
МОНА, Драгомиру Брајковићу, књи- жевнику, професору Ивану Бекјареву, глумцу, Иви 
Етеровићу, уметничком фотографу, професору Урошу Дојчиновић у, гитаристи, композитору и 
публицисти, емисији Лети, лети песмо моја мила, Радио-телевизије Србије, Музеју аутомобила, 
збирци Братислава Петковића, професору Радомиру Путнику, драматургу, позоришном 
критичару и писцу, Светиславу Вуковић у, новинару, водитељу и песнику, Милану Мињи 
Обрадовићу, позори- шном писцу, публицисти, продуценту и филозофу, Милану Јелићу, 
филмском редитељу, сценаристи и драмском писцу и Институту за архитектуру и урбанизам 
Србије. Посебна признања – Повеље, добили су “Хемофарм Концерн”, затим проф. др Милисав 
Чутовић за изузетан допринос култури, здравству, туризму, спорту и хуманитарним 
активностима, проф. Бранко Пешић, архитекта и потпуковник Новица Костић, сликар и песник 
за посебан допринос раду Културно-просветене заједнице Београда. 

Ови дивни људи и институције, овај торжествени венац 
златних беочуга на духовном челу Србије, свима нама 
указује част својим ненадмашним делима, која су упркос 
диктираном друштвеном суноврату подарила споственом 
народу његов најбољи део: смисао и лепоту. Истовремено, 
то је, у општем спотицању народа, његов једини пут, не 
само пут старе славе и нове наде за будућност, већ 
конкретна стваралачка моћ, која рад истиче изнад осталих 
принципа и узда се у његове резултате као у поуздану 
одбрану живота и његових вредности. Зато Вас на крају 
овог протоколарног и кратког излагања, позивам да 
громким аплаузом поздравимо наше часне лауреате, 
носиоце стваралачког принципа, ауторе дела која афирмиш 
у човекове божанске атрибуте и достојанство људског 
живота. 

Живели! 


